Velkommen til min dagpleje:
Pia Bargmeyer
Nørretoft 8, Kværs
Gråsten

Kontakt til dagplejen: 88 72 68 95

Hej!
•

Jeg har været ansat som dagplejer siden 1998

•

Jeg er uddannet informatikassisent

•

Jeg er gift med Frank og har to voksne børn

•

Vi bor i etplans hus i Kværs by - tæt på skov - tæt på skole, børnehave
og hallen.

•

Haven er lukket og – indrettet som en børnelegeplads

•

Inde har jeg et dagplejeværelse, en stor gang og vores køkkenalrum
(spiseplads), som sammen udgør det daglige dagplejerum..

•

Der er mulighed for at sove ude i egen barnevogn

•

Vores hjem er røgfrit og vi har ingen dyr

Jeg lægger vægt på:
•

Et tæt og tillidsfuldt samarbejde med jer som baggrund for

•

At børnene skal føle tryghed og nærvær

•

At børnene skal opleve verden omkring os for at lære den at kende og
blive klog på den

•

At anerkendelse giver glade børn, og glade børn udvikler sig bedre og
lærer mere

Hverdagen hos mig:
•

Børnene skal modtages på en god og ordentlig måde

•

Så vidt muligt tager jeg udgangspunkt i det enkelte barns behov – men vi
skal jo også udvikle os sammen

•

Vi bevæger os meget og tænker bevægelse ind i aktiviteterne, hvor det er
muligt – børnene lærer både rytmer og sprog gennem bevægelse

•

Vi er en del ude og tager også i skoven, hvor der er fuld af udfordringer

•

Vi er i legestue en gang ugentlig

•

I vinter mdr. tager vi i multi hallen ca. hver 3 uge, - laver en masse sjove
ting.

I min tid i dagplejen har jeg deltaget i mange kurser – her nogle eksempler:
•

Dagplejens grundkursus

•

Førstehjælp
2003 Dagplejernes egenindsigt som forudsætning for at kunne arbejde
professionelt som dagplejer
2008 Samarbejde og Konflikthåndtering

•

2012 Sønderborg Kommunes uddannelse i Sprogpakken
2013 Naturdagplejer

•

2013 Afsluttet uddannelsen til Idrætsdagplejer

•

2015 Ambassadører for Tidligopsporing

